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 -اقتصادی تأثیرات پیامدی، یا انگیزه هر با و شکل هر در جمعیتی هایپدیده از یکی عنوان به مهاجرت :زمینه و هدف

 در نیز باروری سو دیگر از دارد؛ دنبال به المللیبین و ملی ای،منطقه محلی، سطوح در را گوناگونی فرهنگی و اجتماعی
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 .باشدمی درختی رگرسیون از استفاده با تهران استان شهرهای به روستایی

 رگرسیون مدل از استفاده با و آمد دست به 1931 سال سرشماری خام هایداده از درصد 2 اساس بر هاداده :بررسی روش

 تحقق غیرقابل بعضاً و پیچیده هایفرضپیش که هستند ناپارامتری آماری هایروش درختی، هایمدل. شد تحلیل درختی

 را نتایج ساده تفسیر هاروش این. هستند برخوردار نیز مدلسازی برای مناسبی دقت از و نداشته را متداول پارامتری هایروش

 . اندگرفته قرار اجتماعی علوم از اعم مختلف هایحوزه در پژوهشگران از بسیاری توجه مورد رو این از و دارند دنبال به

 زنان سن و شهری مهاجر زنان اینترنت از استفاده وضعیت و مهاجرت دلیل شغلی، وضعیت تحصیلی، سطح سن، :ها یافته

 .آمد دست به آمده دنیا به زنده فرزندان تعداد میانگین بینیپیش در تأثیرگذار متغیرهای عنوان به روستایی، مهاجر

 سطح با باالتر، سنی هایگروه در شهری مهاجر زنان که است آن از حاکی درختی رگرسیون از مستخرج نتایج: گیری نتیجه

 .اندآورده دنیا به بیشتری زنده فرزندان تعداد میانگین کنند،نمی استفاده اینترنت از که کسانی و غیرشاغل تر،پایین تحصیلی

 .درختی رگرسیون آمده، دنیابه زنده فرزندان تهران، مهاجرت، زنان، :کلمات کلیدی

 سعادتی مهسا نویسنده مسئول:
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 مقدمه

 زندگی که است مهمی یرخدادها از یکی مهاجرت

 روی بر و دهدمی قرار تأثیر تحت را افراد از بسیاری

 تأثیر هاآن اجتماعی و فردی رفتارهای مختلف هایجنبه

 بر عالوه(. 1) است ویژه توجه نیازمند نتیجه در گذارد؛می

 هایپدیده از یکی مهاجرت میر، و مرگ و باروری

 و تصادیاق پیامدهای به توجه با که است جمعیتی

 و مطالعه به مختلفی جهات از توانمی دارد که اجتماعی

 عوامل از یکی جمعیتی مؤلفه این. پرداخت آن بررسی

 که است جمعیت سنی ترکیب و تعداد تغییردهنده مهم

 در. شودمی ظاهر مهاجرت مقصد و مبدأ در صورت دو به

 تغییر از عبارت عام شکل به مهاجرت شناسی،جمعیت

 که باشدمی دیگر نقطه به نقطه یک از فرد تاقام محل

 نظر در روستا یک یا شهر یک محدوده معموالً را نقطه این

 و جنس مهاجرت، بر مؤثر عوامل میان در(. 2) گیرندمی

 بین) ایویژه سنین در اغلب افراد دارند؛ مهمی نقش سن

 کل، در و گیرندمی مهاجرت به تصمیم( سالگی 01-21

 در اغلب زنان و کنندمی مهاجرت زنان از بیشتر مردان

(. 9-7) نمایندمی مهاجرت به اقدام همسرانشان از پیروی

 اخیر هایدهه طی مهاجرت در زنان سهم حال این با

 مواجه ترزنانه مهاجرت با جهان نتیجه در و یافته افزایش

 متفاوتی جمعیتی و اجتماعی اقتصادی، نتایج که شده

 طی زنان موقعیت تغییر به توجه با زنی ایران در(. 8) دارد

 فراهم تحصیلی، سطح و سواد افزایش مانند اخیر هایدهه

 زیر تا کشور کل باروری کاهش و شغلی هایفرصت آمدن

 داخلی مهاجرت در زنان سهم ،(3-11) جانشینی سطح

 سال در 98/1 از مهاجر زنان نسبت. است یافته افزایش

(. 11) است یافته یشافزا 1931 سال در 03/1 به 1911

 مختلف هایدیدگاه از زنان مهاجرت نیز ایمطالعه در

 نئوکالسیک دیدگاه است؛ شده تبیین نظری

(Neoclassic)، به را زنان شهر به روستا مهاجرت 

 که داندمی مرتبط روستا در محدود شغلی هایفرصت

 در. است مهاجرت برای مردان و زنان مشترک انگیزه

 تغییرات به مهاجرت ،(Structural) ساختاری دیدگاه

 دیدگاه در. دارد بستگی سیاسی و اقتصادی اجتماعی،

 ایدئولوژیکی و فرهنگی هنجارهای (Behavioral) رفتاری

 میان ارتباط. گذارندمی تأثیر مهاجرت برای زنان شانس بر

 مهاجرت روی بر اقتدار، و قدرت حسب بر خانواده اعضای

 خانواری استراتژی دیدگاه رد و است تأثیرگذار زنان

(Household strategy) مهاجرت به مجبور زنان اغلب 

 (.12) شوندمی

 زنان مورد در که جمعیتی رفتار ترینعمده کهاین با

 فرزندآوری و باروری رفتارهای گیرد،می قرار بررسی مورد

 زنان اقتصادی -اجتماعی پایگاه ارتقاء با باشد،می آنان

 اهمیت نیز مهاجرت جمله از آنان جمعیتی رفتارهای سایر

 رفتارهای مهاجرت، وضعیت میان ارتباط بررسی. یابدمی

 توجه مورد همواره آن، از حاصل نتایج و باروری

 رفتار. است بهداشتی علوم و شناسیجمعیت پژوهشگران

 و گیریتصمیم فرایند ها،محرک اساس بر باروری،

 که اجتماعی رفتاری عنوان به تواندمی مرتبط هاینگرش

 گرفته نظر در شود،می حادث اجتماعی محیط یک در

 تواندمی جامعه یک اعضای بین اجتماعی روابط. شود

 سازمان را باروری رفتار با مرتبط هنجارهای و هاارزش

 خالصه فرزند آوردن دنیا به در تنها که رفتاری دهد،

 ازدواج، نظیر فرزندزایی هایجنبه تمامی بلکه شود،نمی

 برای هامحرک به نسبت هانگرش و فرزند داشتن به عالقه

 فرزند آوردن دنیا به. شودمی شامل را باروری تنظیم

 این تمامی که بزرگتر یندآفر یک نتیجه عنوان به تواندمی

 در را مهاجران مهاجرت،. شود تلقی گیرد،برمی در را موارد

 مستقر یفرهنگ و اقتصادی اجتماعی، جدید محیط یک

 اغلب که نباشند، مشابه هم با محیط دو این اگر. سازدمی

 در چهآن از متفاوت رفتاری مقصد، در مهاجران نیستند،

 که جاآن از بنابراین،. گیرندمی پیش در داشتند، مبدأ

 و اقتصادی محیط و مهاجران زندگی محل مهاجرت

 بین رابطه بررسی دهد،می تغییر را آنان اجتماعی،

 مربوط هایپژوهش. است اهمیت حائز باروری و جرتمها

 به که مهاجرت وضعیت بین رابطه باروری، و مهاجرت به
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 و کندمی توجه مهاجر فرد زندگی هایجنبه تمامی

 و باروری رفتار. دهندمی قرار مطالعه مورد را باروری

 بررسی و بحث مورد بسیاری پژوهشگران توسط مهاجرت

 و بحث بخش در که( 19-17) است گرفته قرار

 .شد خواهد پرداخته هاآن به گیرینتیجه

 بحث و آن بر مؤثر عوامل و باروری اهمیت به توجه با

 بر کنون تا که زنان مهاجرت پایه بر جمعیتی تغییرات

 نشده مطالعه ایران در آماری پیشرفته هایمدل اساس

 تعداد میانگین مدلسازی مقاله این اصلی هدف است،

 مهاجر روستایی و شهری زنان آمده دنیا به زنده نفرزندا

 رگرسیون مدل از استفاده با تهران استان شهرهای به

 بر مؤثر عوامل مقایسه و( Tree Regression) درختی

 از استفاده با مجزا آماری هایمدل برازش با مدل دو این

 بدین. است 1931 سال سرشماری خام هایداده درصد 2

 تشریح به مجزا صورتبه بررسی شرو بخش در منظور

 در شود،می پرداخته درختی رگرسیون روش و هاداد

 دو برای درختی مدل برازش از حاصل نتایج هایافته بخش

 بحث بخش در و روستایی و شهری زن مهاجران جمعیت

 ارائه مطالعه این از مستخرج مهم نکات گیرینتیجه و

 .شد خواهد

 بررسی روش

 سؤال به پاسخ کشورها، از بسیاری هایسرشماری در

 هایداده «ایدآورده دنیا به تاکنون که فرزندانی تعداد»

 تولید را زن هر آمده دنیا به زنده فرزندان تعداد به مربوط

 برای هاداده این از اغلب شناسانجمعیت که کندمی

 2 اساس بر. کنندمی استفاده باروری آماری مدلسازی

 متغیرهای ،1931 رشماریس خام هایداده درصد

 ،91-93 ،21-23 سال، 21 زیر طبقه 7 با) سن بینپیش

 سطح ،(بیشتر و ساله 71 و 93-91 ،13-11 ،03-01

 دیپلم فوق دیپلم، زیردیپلم، سواد،بی طبقه 9 در) تحصیلی

 وضعیت ،(باالتر و دکتری و لیسانس فوق لیسانس، و

 و مزد نکارکنا مستقل، کارکن بیکار، طبقه 0 در) شغلی

 با) مهاجرت دلیل ،(مزد بدون فامیلی کارکن و بگیر حقوق

 و( سایر و خانوار از پیروی تحصیلی، شغلی، دلیل 0

 و کندمی استفاده صورت به) اینترنت از استفاده وضعیت

 فرزندان تعداد متغیر مدلسازی برای ،(کندنمی استفاده

 است ایزنده فرزندان کل تعداد منظور) آمده دنیابه زنده

 سرشماری زمان تا کرده ازدواج یکبار حداقل زن یک که

 .اندشده گرفته نظر در( آورده دنیا به

 رگرسیون درختی

آوری مشاهدات و پیشرفت فناوری امکان جمع

متغیرهای گوناگون را برای موضوعی خاص فراهم آورده 

ها دیگر است. در این شرایط، با توجه به حجم باالی داده

ای کالسیک برای مدلسازی آماری هاز روشتوان نمی

هایی مانند درخت تصمیم که امکان استفاده نمود و روش

کنند، محاسبات سریع و حصول نتایج دقیق را فراهم می

یابند. درخت تصمیم در ای میاهمیت و جایگاه ویژه

ها از جمله مباحث علوم پزشکی، بسیاری از زمینه

شناسی، مدیریت، انشناسی، روشناسی، جامعهجمعیت

بینی و منظور تشخیص مدل، پیشهواشناسی و غیره به

برای  های تصمیمدرخت .(18-21)تصمیم کاربرد دارد 

بندی ساده و قابل ها و ایجاد طبقهتحلیل اکتشافی داده

بینی با کمترین تفسیر، همچنین تعریف ضوابط پیش

 فرض الزم مفید هستند.پیش

ور عمومی در دو دهه اخیر طکه به های تصمیمدرخت

عمومیت یافتند، برحسب متغیر پاسخ مورد مطالعه به سه 

 Classification) بندی درختیطبقههای دسته مدل

tree)  های مدلباشد(،  ایرسته)اگر متغیر پاسخ

)اگر متغیر پاسخ پیوسته باشد( و  رگرسیون درختی

)اگر متغیر  (Survival tree) بقای درختیهای مدل

. با توجه به (21)شوند اسخ زمان بقا باشد( تقسیم میپ

کمی  متغیریکه در این مقاله متغیر مورد بررسی این

باشد، برای تحلیل آن از مدل رگرسیون درختی با می

به دلیل امتیاز این الگوریتم  CHAIDاستفاده از الگوریتم 

نسبت به الگوریتم کارت که درختی با افرازهای چند 
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نماید، تر ایجاد میآمنظور تفسیر و نمایش کار ای بهشاخه

 (.22) استفاده شد

وسیله  ساختار رگرسیون درختی، فضای داده را به

های پایانی تقسیم افرازهایی برای دستیابی به گره

بینی شده مقدار پیش، tنماید که در هر گره پایانی می

های رگرسیونی، گیرد. در کلیه مدلقرار می y(t)پاسخ 

فضای  x( هستند که y،xهای )ها شامل زوج مرتبادهد

متغیر  yشود و گیری و متغیر مستقل نامیده میاندازه

پاسخ با مقادیر حقیقی است. تشکیل یک مدل رگرسیونی 

بینی متغیر پاسخ مطابق بردار اندازه با دو هدف پیش

متغیر مستقل و تشخیص رابطه میان متغیرهای 

 گیرد.متغیر پاسخ انجام میگیری )مستقل( و اندازه

برای ساخت مدل رگرسیون درختی باید مجموعه 

(، ... ، ny،nxصورت )حالت به Nهای آموزشی دارای داده

(1y،1x باشند. در رگرسیون درختی سه جزء اساسی )

تعیین روشی برای انتخاب یک افراز در هر گره میانی، 

تخصیص های پایانی و ای برای تعیین گرهانتخاب ضابطه

بینی شده )مقادیر پیش tبه هر گره پایانی  y(t)مقادیر 

  (.29)متغیر پاسخ( برای برازش درخت است 

سؤال مطرح در مورد مدل رگرسیون درختی 

است. « بینی مدل حاصلچگونگی بررسی دقت پیش»

برای پاسخ به این سؤال یک مجموعه داده آزمون بزرگ 

در نظر  2Nحجم های آموزشی به همانند مجموعه داده

شود و دقت مدل رگرسیون درختی همانند گرفته می

وسیله میانگین خطا و با استفاده از ه رگرسیون معمولی ب

 شود:صورت زیر تعریف می( به1معادله )

                         (1) 

 )بریمن، کننده بینیپیش که در این معادله 

دست آمده همان قدرمطلق کمترین ه ( و مقادیر ب1388

طور کالسیک در رگرسیون انحرافات است. معموالً به

معمولی از روش میانگین مربعات خطا برای محاسبه 

شود که با استفاده از معادله زیر برآوردها استفاده می

 شود: محاسبه می

            (2) 

( باید 2یون درختی معادله )برای ساختن مدل رگرس

دهد یمم این عبارت زمانی رخ میینیمم گردد. مقدار مینم

در هر گره برابر میانگین  y(t)بینی شده که مقدار پیش

ny ،برای کلیه حالت( هایny،nx.موجود در گره باشد ) 

 

                          (9)  

 tموجود در گره های تعداد کل حالت N(t)که در آن 

 است.

بهترین افرازکننده است که  *sدر رگرسیون درختی،

R(t) دهد. در واقع برای هر افرازکننده که را کاهش می

کند، )گره چپ( افراز می Ltو  )گره راست( Rtرا به  tگره 

 توان نوشت:( را می0معادله )

             (0 ) 

که در معادله زیر صدق و بهترین افراز، افرازی است 

 کند:

              (1 ) 

وسیله افرازهای  بنابراین رگرسیون درختی به

 R(t)مکرر که منجر به بیشترین کاهش در 

توان شود. در این مدل، میگردند، ساخته میمی

، tگفت که بهترین افرازکننده روی یک متغیر در گره 

مقادیر بزرگ متغیر  صورت موفق افرازی است که به

طور پاسخ را از مقادیر کوچک آن تفکیک نماید. لذا به

 y(t)از  Ry(t(یا  t)Ly(کلی در این مدل رگرسیونی 

 .(29) کمتر و دیگری بزرگتر است

 یافته ها

 در 1931 سرشماری خام هایداده درصد 2 براساس

 سایر از کرده ازدواج یکبار حداقل زن 9902 مجموع

 که نمودند مهاجرت تهران استان شهرهای به هااستان

 مابقی و شهری مناطق از( درصد 9/31) آنان نفر 9191

 تهران استان شهرهای به روستایی مناطق از( درصد 0/8)

 سالگی 23-21 سن در مهاجرت بیشترین. شدند وارد

 و سالگی 71 سنین در مهاجرت کمترین و( درصد 3/09)

 مهاجران گروه دو هر رد. است داده رخ( درصد 1/1) بیشتر
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 گروه در مهاجرت درصد بیشترین نیز روستایی و شهری

 درصد کمترین. است افتاده اتفاق سال 23-21 سنی

( درصد 0/1) سال 93-91 سنی گروه را روستایی مهاجران

 هاییتفاوت نیز سنی هایگروه سایر در و داده تشکیل

  .دارد وجود مهاجرت مبدأ دو در سنی هایگروه میان

 زیردیپلم تحصیالت دارای زن مهاجران بیشترین

 فوق دیپلم، تحصیالت با زنان باشند؛می( درصد 2/01)

 در باالتر و لیسانس فوق و سوادبی لیسانس، و دیپلم

 الگو این. دارند قرار تهران به مهاجرت بعدی هایرتبه

 مهاجر زنان تحصیالت سطح الگوی بر منطبق کامالً

 مهاجرت تهران استان رهایشه به که است شهری

 سطح نظر از روستایی مهاجر زنان بندیرتبه. اندنموده

 دیپلم، زیردیپلم، تحصیالت دارای ترتیب به تحصیلی

 از پیروی دالیل. باشدمی لیسانس و دیپلم فوق و سوادبی

 دلیل بیشترین ترتیب به تحصیلی و شغلی سایر، خانوار،

 حدود همچنین. است بوده تهران به مهاجرت برای زنان

 میان در درصد این اند،بوده بیکار مهاجران از درصد 32

 مهاجران برای و درصد 31 برابر تقریباً شهری مهاجران

 از درصد 2/9 تنها. است درصد 37 برابر تقریباً روستایی

 از شهری مهاجر زنان درصد 0/17 و روستایی مهاجر زنان

 .اندنموده فادهاست سرشماری از قبل یکسال طی اینترنت

 را نما و معیار انحراف میانگین، هایآماره ،(1) جدول

 زنان آمده دنیا به زنده فرزندان تعداد پاسخ متغیر برای

 میانگین. دهدمی نشان تهران استان شهرهای به مهاجر

 بیشتر شهری زن مهاجران آمده دنیابه زنده فرزندان تعداد

 .است روستایی زن مهاجران از

های توصیفی تعداد فرزندان زنده به دنیا .آماره1جدول 

 آمده
 تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده

مهاجرتمبدأ   
نمیانگی انحراف معیار نما  

1 993/1  019/1  مهاجران زن روستایی 

1 089/1  082/1  مهاجران زن شهری 

شهرهای  به شهریمهاجر رگرسیون درختی زنان 

برگ و با استفاده از  11 گره و 29استان تهران که شامل 

( نشان داده 1ساخته شده در شکل ) CHAIDالگوریتم 

شده است. میزان خطای مدل با استفاده از روش 

 fold cross-10ای )مرتبه 11اعتبارسنجی متقابل 

validation )889/1  برآورد  101/1با خطای استاندارد

شد؛ در نتیجه مدل رگرسیون درختی با دقتی نزدیک به 

بینی میانگین تعداد فرزندان زنده درصد در پیش 91

 دنیا آمده زنان مهاجر شهری کارا است.به
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استان تهران هایدرخت رگرسیونی میانگین تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده زنان مهاجر شهری به شهر .1شکل 
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شود، سن زنان گونه که در این شکل مالحظه میهمان

توان گفت که در است و میدر ریشه درخت قرار گرفته 

دنیا آمده زنان بینی میانگین تعداد فرزندان زنده بهپیش

 کند.بیشترین نقش را ایفا می

( قابل 1نتایج زیر از درخت رگرسیونی شکل )

 استخراج است:

  سال، بدون  21زنان مهاجر شهری در گروه سنی زیر

 277/1صورت میانگین  تأثیر هیچ متغیر دیگری به

 اند.نده به دنیا آوردهفرزند ز

  سال که  21 -23زنان مهاجر شهری در گروه سنی

صورت میانگین  سواد یا زیردیپلم هستند بهبی

فرزند، زنانی که دارای تحصیالت دیپلم  121/1

فرزند و زنان با  711/1صورت میانگین هستند به

که از اینترنت تحصیالت دانشگاهی برحسب این

صورت ر به ترتیب بهکنند یا خیاستفاده می

فرزند زنده به دنیا  002/1و  201/1میانگین 

 اند.آورده

  سال که  91 -93زنان مهاجر شهری در گروه سنی

صورت میانگین سواد یا زیردیپلم هستند، بهبی

فرزند، زنان دارای تحصیالت دیپلم که به  111/2

صورت اند بهدلیل پیروی از خانوار مهاجرت کرده

فرزند و زنان با سایر دالیل  929/1میانگین 

فرزند زنده به  191/1صورت میانگین  مهاجرت به

اند. زنان با تحصیالت دانشگاهی در این دنیا آورده

که وضعیت شغلی آنان گروه سنی برحسب این

« کارکن مستقل یا مزد و حقوق بگیر»یا « بیکار»

و  282/1صورت میانگین به ترتیب  بوده است به

 اند.ند زنده به دنیا آوردهفرز 881/1

 سواد و دارای تحصیالت زنان مهاجر شهری بی

صورت میانگین  سال به 01-03زیر دیپلم گروه سنی 

اند. میانگین تعداد فرزند زنده به دنیا آورده 170/9

فرزندان زنده به دنیا آمده زنان با تحصیالت دیپلم و 

 باشد.فرزند می 212/2باالتر در این گروه سنی 

  ای که به دلیل ساله 11-13زنان مهاجر شهری

به شهر تهران مهاجرت « شغلی و پیروی از خانوار»

و زنانی که به  311/9صورت میانگین  اند، بهکرده

فرزند زنده به  023/2اند، سایر دالیل مهاجرت کرده

 اند.دنیا آورده

  ساله و بیشتر بدون تأثیر  91زنان مهاجر شهری

 022/0صورت میانگین بین بهیشسایر متغیرهای پ

 اند.فرزند زنده به دنیا آورده

( رگرسیون درختی زنان مهاجر روستایی به 2شکل )

برگ است و  2گره و  9که شامل  را شهرهای استان تهران

ساخته شده نشان CHAID  با استفاده از الگوریتم

شود از میان متغیرهای گونه که مالحظه میدهد. همانمی

تنها سن زنان در مدل وارد شده است؛ میزان  بینپیش

 11خطای مدل با استفاده از روش اعتبارسنجی متقابل 

برآورد شد؛ در  183/1با خطای استاندارد  219/1ای مرتبه

درصد در  11نتیجه مدل رگرسیون درختی با دقتی حدود 

دنیا آمده زنان  بینی میانگین تعداد فرزندان زنده بهپیش

 نماید.مهاجر روستایی به تهران درست عمل می

 
. درخت رگرسیونی میانگین تعداد فرزندان زنده به 2شکل 

 دنیا آمده زنان مهاجر روستایی به شهرهای استان تهران

با توجه به درخت رگرسیونی در این شکل، زنان 

سال  23مهاجر روستایی با سنین کمتر یا مساوی 

فرزند و زنان با سنین باالتر از  709/1یانگین صورت مبه
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فرزند زنده به دنیا  388/2صورت میانگین  سال به 91

 اند. آورده

 نتیجه گیریبحث و 

( و 1های )با مقایسه دو درخت رگرسیونی در شکل

توان نتیجه گرفت که تنها عامل مؤثر روی (، می2)

مهاجر  میانگین تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده زنان

که برای زنان مهاجر روستایی سن آنان است، در حالی

شهری عالوه بر سن متغیرهای سطح تحصیلی، وضعیت 

شغلی، دلیل مهاجرت و وضعیت استفاده از اینترنت نیز 

 اثرگذارند.

دنیا آمده زنان مهاجر  میانگین تعداد فرزندان زنده به

ست؛ در مطالعات بسیاری در جهان و ایران بررسی شده ا

Bacal،  رفتار باروری زنان مهاجر و غیرمهاجر فیلیپینی را

با استفاده از مدل رگرسیون خطی با یکدیگر مقایسه کرد 

داری و نشان داد که در سنین اولیه باروری تفاوت معنی

میان میانگین تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده زنان مهاجر 

که  کسانی کرده و و غیرمهاجر وجود ندارد. زنان تحصیل

کردند، های پیشگیری از بارداری استفاده میاز روش

 (.20)میانگین تعداد فرزندان زنده کمتری داشتند 

Bhatia  در مطالعه زنان مهاجر به شهر و روستا در هند

ای منفی میان باروری روستاییان و نشان دادند که رابطه

، باروری مهاجران روستا به شهر وجود دارد. سطح تحصیلی

سن پایین ازدواج، وضعیت شغلی زنان و درآمد سرانه 

 (.21)عوامل مؤثر در تبیین این رابطه منفی بودند 

داری میان د که تفاوت معنیبیان نموپور کاظمی

های باروری مهاجران شهر و روستا ها و شاخصویژگی

و نرخ  هستند تروجود دارد. مهاجران شهری تحصیلکرده

مهاجران روستایی دارند. با این  باروری کمتری نسبت به

حال مهاجران روستایی و شهری نسبت به غیرمهاجران 

 این مناطق نرخ باروری کمتری دارند. برخالف انتظار بر

های باروری گروه مهاجر داخلی نرخ 0اساس این مطالعه، 

ها، تعداد فرزندان زنده به دنیا اساس تعداد حاملگی )که بر

اند( کمتر و ده محاسبه شدهآمده و در حال حاضر زن

های استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری بیشتری نرخ

نسبت به غیرمهاجران دارند. این نتیجه بعد از کنترل بر 

روی متغیرهای سن، طول مدت ازدواج و سطح تحصیلی 

 (.29)دست آورده شد ه ب

با توجه به اهمیت بررسی مباحث مربوط به باروری و 

های آماری کارگیری مدله و و ضرورت بمهاجرت از یکس

که ضمن داشتن دقت کافی از سادگی در تفسیر نتایج نیز 

برخوردار باشند، در این مطالعه از مدل رگرسیون درختی 

در بررسی میانگین تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده زنان 

حداقل یکبار ازدواج کرده شهری و روستایی مهاجر به 

 استفاده شد.  شهرهای استان تهران

توان به موارد زیر اشاره کرد از مزایای مدل درختی می

(27:) 

 های درختی برخالف های مبتنی بر مدلروش

های کمتری هستند و های کالسیک نیازمند فرضروش

باشند، به همین دلیل ها میشامل طیف وسیعی از داده

های کالسیک ها در برابر مدلدر دو دهه اخیر این روش

 Linear Descriminantیل ممیزی خطی )تحل

analysis و رگرسیون خطی مقبولیت عام یافتند. به )

ها به ها برای حجم باالی دادهخصوص که این مدل

های خوبی برازش یافته و مشکالت ناشی از داده

های ( که همواره در مدلMissing dataگمشده )

 ها وجود ندارد.کالسیک مطرح است، در این مدل

 های های درختی نسبت به مدلپذیری مدلعطافان

ها است. در واقع کالسیک یکی از دالیل مقبولیت آن

توان ها با تعدیل ضوابط افراز میبرای هر نوع از داده

بندی درختی های درختی شامل طبقهیکی از مدل

های های اسمی، رگرسیون درختی برای دادهبرای داده

های های بقا با دادههپیوسته و درخت بقا برای داد

 سانسور شده را برازش کرد.

  بیان نتایج حاصل از مدل براساس ضوابط افراز منطقی

صورت یک درخت تصمیم و کشف ساختارهای به

که منجر به تفسیر ساده و قابل درکی از  هادهپیچیده دا
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شود، یکی از نکات جالب توجه برای ها میآن

 لمی است.های مختلف عپژوهشگران در زمینه

نتایج زیر از برازش رگرسیون درختی میانگین تعداد  

دنیا آمده زنان مهاجر شهری و روستایی فرزندان زنده به

و  1های به شهرهای استان تهران در این مطالعه )شکل

 دست آمد: ه ( ب2

  سن زنان مهمترین عامل مؤثر در میان مهاجران

ستایی شهری و تنها عامل مؤثر در میان مهاجران رو

دنیا آمده برای تعیین میانگین تعداد فرزندان زنده به

باشد. با افزایش سن زنان زنان مهاجر استان تهران می

دنیا آمده آنان مهاجر، میانگین تعداد فرزندان زنده به

ای که یابد. نتایج مشابه در مطالعهنیز افزایش می

توسط رازقی انجام گرفته نیز به دست آمده است 

(28.) 

 مهاجر شهری به استان تهران سطح تحصیلی زنان 

، 21-23های سنی )نقش مهمی در میان کلیه گروه

ساله( دارد؛ افراد با تحصیالت  01-03و  93-91

دنیا آمده ه تر میانگین تعداد فرزندان زنده بپایین

بیشتری دارند. اثر سطح تحصیلی بر روی میانگین 

مطالعات بسیاری دنیا آمده در تعداد فرزندان زنده به

  (.23-91)در جهان و ایران بررسی شده است 

 کرده )زنان  وضعیت شغلی تنها در میان قشر تحصیل

مهاجر شهری با تحصیالت دانشگاهی( گروه سنی 

( اثرگذار بوده به 1991سال )متولدین دهه  93-91

قسمی که زنان شاغل میانگین تعداد فرزندان زنده 

( کمتری نسبت به زنان فرزند 881/1دنیا آمده )به

فرزند( دارا هستند. بررسی تأثیر  282/1غیرشاغل )

دنیا وضعیت شغلی بر روی تعداد فرزندان زنده به

انجام شد،  2119آمده که توسط مهریار در سال 

های با میزان باالی اشتغال زنان و نشان داد که استان

بیشتر، پیشگیری از بارداری  میزان استفاده از وسایل

 (.91)اند تری را تجربه کردهروری پایینبا

  دلیل مهاجرت نیز از عوامل مؤثر بر میانگین تعداد

دنیا آمده زنان مهاجر شهری فرزندان زنده به

سال دارای  91-93سال و  11-13های سنی گروه

باشد. میانگین تعداد فرزندان تحصیالت دیپلم می

ال س 91-93دنیا آمده زنان در گروه سنی زنده به

ها دارای تحصیالت دیپلم که دلیل مهاجرت آن

پیروی از خانوار بوده، نسبت به سایر زنان مهاجر 

فرزند(.  191/1در مقابل  929/1بیشتر بوده است )

دنیا آمده زنان در  میانگین تعداد فرزندان زنده به

ها سال که دالیل مهاجرت آن 11-13گروه سنی 

به سایر زنان  پیروی از خانوار و شغلی است نسبت

 023/2در مقابل 311/9مهاجر بیشتر بوده است )

 فرزند(.

  متغیر دیگری که شاید کمتر از سایر عوامل مؤثر بر

تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده در مطالعات جمعیتی 

به آن پرداخته شده است، استفاده از اینترنت 

باشد. الگوی درختی مهاجران زن شهری نشان داد می

 متغیر بر روی میانگین تعداد فرزندان زنده بهکه این 

سال دارای  21-23 سنی دنیا آمده زنان گروه

تحصیالت دانشگاهی مؤثر است؛ به نحوی که 

دنیا آمده در میان  میانگین تعداد فرزندان زنده به

 کنند کمتر از زنانیکه از اینترنت استفاده میزنانی 

در  077/1د )کنناز اینترنت استفاده نمی است که

 فرزند(. 199/1مقابل 

 تقدیر و تشکر

این مقاله مستخرج از طرح کاوش داده های جمعیتی 

 11289/21با استفاده از درخت تصمیم )ابالغ شماره 

که با حمایت مالی مؤسسه  می باشد( 1/11/39مورخ 

مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور در 

 انجام شده است. 1939سال 
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Comparing the number of children ever born (CEB) of rural and 

urban migrant women to Tehran by regression tree model 
 

Mahsa Saadati 

Assistant Professor, National Population Studies & Comprehensive Management Institute, 

Biostatistics, Tehran, Iran 

Abstract 

Background & Objective: Migration, in any forms and by any motivations or outcomes, as a 

demographic phenomenon, has various cultural and socio-economic effects on local, 

regional, national and international levels. On the other hand, fertility plays an important role 

in health and population studies and researchers have examined its changes and trends in 

various aspects. The aim of this research was modeling the mean number of children ever 

born (CEB) for women who have left their cities or villages and migrated to Tehran city 

using regression tree model. 

Methods: Data was obtained from 2% of raw data from the census of 2011 and analyzed by 

regression tree model. Tree models are nonparametric statistical techniques which do not 

need complicated and unreachable assumptions of traditional parametric ones and have a 

considerable accuracy of modeling. These models are associated with simple interpretation of 

results. Therefore, they have been used by researches in many fields such as social sciences. 

Results: Age, educational level, job status, cause of migration, internet use for urban migrant 

women and age for rural migrant women were assumed as influential covariates in predicting 

the mean number of CEB. 

Conclusion: Regression tree findings revealed that urban migrants who were in higher age 

groups, lower educational levels, unemployed and have not used internet have had more 

mean number of CEBs. 
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